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Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

emleket Haberleri 
ovyetlerle ticaret 

Görüımeleri 
Sovyetlu birliti ile yeni ıe· 

için alınacak baza mallar Ü· 

"nde görüt•elere batlaa• 
tır, Sovyetlerin Merkez ban-

cakhr. Zeytiayatı ıtaaclardı 

nizamnam ai heniz tatbik edil· 
meye batlanmamıthr, DeYlet 
Şurasında tetkik edilmekte bu
lunan bu nizamnamenin tatbiki 
için daha henüz llazırlıkları ya
pılmamıftır • 

l:tda klirinl' alacakları o
n 550 bin lira mukabilinde 
duınuzdaa .uıam, tiftik, ya 4 

-----
Almanlar arpa 

istiyorlar 
Zeytin portakal, deri ala• 

ları söyleniyor. 
Yrıca Sovyetlerden manifa-

Almanya ile yapılan ıon 

kredi aala1matı üzerine piyaH· 
larımızda faaliyet artmıştır. Yeni 

' ziraat makineleri, cam ve 
elen mamulat, demir mamu· 

ıipariıler için de pazarlıkla de· 
vam etmektedir, Son a-ünlerde 
Almanya içio saha alınan mal· Ye font boru, kontrplik ıi· 

lnllddeler ithal edilmesi için 
•likadarlara temaslar ya· 
aktadır. Sovyetlerle senede 
ti olarak 3·3,5 milyon lı4 

iş yapıl•aktadır. Bütün 
ınuaı:neleler için ıovyet ti· 
t lllÜmeaıillij'i tarafıadan 
•ıeıelerimizde yapılacak 

lar çotalmıttır. Alman mahafi· 
linden ikbsat İf erile alilradar 
olanlar piyasalarımızın vaziye · 
tini fiat temenGçlerioi, mallar
ın mevcut miktarlarını munta
zaman Almaayaya bildirmek· 
tedirler. Şehrimizden gönderilen 

avelelerrle ithatlt ve ihracat 
İnin canlanacafı tahmin e· 
ektedir. 

bu gibi piyasa raporları üzerine 
Almanyadan da ona gire talip
ler yapılmakta ve fiyat veril
mektedir. Son ııünlerde arpa 
fiyatlarının yükselmesi ve pi)a· 
eada ıtokların azalması Gzerine 
Almanyanın Rantelle daireleri 
arpalarımıza alıcı olmuıtur. 64-
65 hektelitrelik arpaların tonu
na evvelce elli lira Yermitler· 
ken bu defa 51,S lira ffat tek· 
lif etmektedirler. 

'nyağı FiatlarE sebepsiz 
Yllkseliyor 

0
• bir ay içinde piyasamıza 

~ılct~rda ıeytinyatı ıetir
tedır. Şebrimizdedeki ıtok 

lfhr b . · 
1. 

1 u ıene nytın ıı· 
aı g 

. eçen seneye nazaran 
ltı ıkta L b r no•ıan olmuı, u 
en >'•tın da bir miktar a· 
••lnı · lllucıp olmuıtur. yt• . 

•nın rekolte noksanı yii· :n ~eytinyatı da l'eçen ıe· 
Juzda 25-30 niıbetinde 

lınuştur. Geçen seneki zey· 
•ta rekolte.i 27·28 milyon 
•ra~ın4a idi. Bunun 2ft-2J 

oa iloıu dahili sarfiyat ve 
en "h 1 raç yoluyla satıl· 

•e 7-8 il b" Ilı yon kiloluk ar 
. •tolc bu •eneye devredil· 

1:1r: Bu ~lların yarısı ye· 
1 
•• Yatıdır. Bu senenin re• 

11 
•1e 20 nıilyon kilo tah· 

e_dilnıektedir. Geçen sene 
1 Jenıeklilc yatların kilosu 
~Ufa kadar çıkmıttır. Bu 

1·42 kurut iken fiat 50 
fa kadar yükıelmittir. Hal· 
feçen Hnetlen kalan ıtok 

u •enenin rekoltesi yine 
lllilyon kiloyu bulmakla 

er reçen yıl Kiliı Ye Ga· 
Pte nıahıul olmadıtı bal

. •ene orada tla 6-7 milyoa 
ıarh 1 ıalit olmuı Hytiayat 
rııu 34-35 •ilyoa kiloya 
ltı:nittir. 
ıca lfÜmrük rumi vermi
YUrdumuza Hataydaa da 
Y•tı ithallb yapalacatına 
Hıatayın da 10 milyon ki· 
iktarında olaa yatlarını 
duıııuza ilin ederaek -44-

lyon kiloluk ıtok •lacatı 
'· Bu itibarla yat fiyat
yülcaelmeıindeki nbelıt
tür)G anlaıılamıyor. 
rüalerde aatılaa biriaci 

lik Yatlar 48 50 kuruttaa, 
iıe 43.45 lcuruıtan veril· 

• Bu fiyatların aabit kal· 
k nıütematllyen yillc.elme· 
•m ederse evvelki aeaeki 
stra zeytinyatlarını yet-
• birincileri 85 kuruıtan 
••alc milmkün olmaya-

·-- --
Yumurta .fiatları 

yükseldi 
A•rupada y•murta stokları 

azalmıt oldutundan düaya yu· 
murta fiyatları yGkaelmittir. 
piyasamıza gelen hal.erlere 
ıöre bu ıene yumurta rekelte
ıi aiıbeten as l'irülmüttiir. 
Piyuamızda tla yumurtanın 

azalmrf olması Gzerine fiat 1arda 
yllkselme ba4lamııtır. Çift san
dığı 30 lira olan yumurta ar 
32 liraya çıkmıttır. Fiyatların 
yükıelmeainde kalitenin yük-
ıelmiı olmaeıaa t•ir l'clıter
miıtir. 

Yumurtalar1mıınn kontrolu 
kalitenin yGkıelmeainde batlı· 
ca ıeheb telikki edilmekte.lir. 

Son hafta içinde yalnız ftal· 
yaya ve bir miktar Yunaniı· 

taaa ihracat yapılmıttır. Bu 
hafta içinde daha fazla ihracat 
ve ıatıı olacati tahmin edilmek 
teclir. 

Son haftanın 
Sahşları 

lkincikinunun ikinci haftasın· 
da İıtaabuldan ihraç edilea 
Tlrk malları arasında büyük 
miktarda partiler funlar41ır : 

Leadraya 296,500 liralık ke
pek, Belçikaya 100 bin liralık 

kilpe, Kanadaya 50 bin liralık 
ku11emi, Filiatine 41.948 liralık 
tuz, bahk, Amerikaya 19 bin li· 
rahk fındık yirmi dclrt bin lira-
lık dabak yüai 39 bin liralık 
keçi derisi, 4 bin liralık tiftik, 
Almanyaya 38 bl• liralık erik 
peaitili, Frauaya 18 bialirahk 
keadir ve 12 bin liralık tiftik, 
Rumanyaya 9 bin liralık kesta· 
ne, ftalyaya 5050 liralık yumur· 
ta, Yunaniıtua 2516 lirahkyu· 
murta ile cliter •emleketlere 
muhtelif Türk mallarından 101 
bin liralık mal ihraç elunmuftllT. 

a) MÜNAKASALAR 
Edirne Meriç Su işleri Şube Mühendisliğinden: 

lntaat · Tamirat - Nafıa işleri ve Malzemesi -Harita 
Bosna köy seddesinin tak•iyesi ve mezkür sedde önünde 

nehir kıyısının müdafaası için yapılacak inşaat 2442.03 lira 
üzerinde ve 2490 numaralı kanunun 46 ıncı maddesinin B 
fıkrası mucibinee 24.1.939 salı günü saat 14 te Meriç su iş
Jc::ri şube mühendisliği. hinasıoda toplanacak: komisyonda pa· 
zarlık usulile ihale edilecektir. 

Milli Müdafaa VekAleti Satınalma Komisyonundan : 
Mevcut ketif ve plioı dahilinde camekin ye paruaaa pazar· 

lak ıuretile yapbrılacaktır. 

Ketif bedeli 715 lira 85 kuruş olup ilk temiaat milrtarı 53 Ji. 
ra 70 lruruttur. 

Pazarlıtı 24-1-939 salı •llnl saat 1 l de vekilet 1&bnalma ko· 
miıyooancia yapılacakbr. 

Ketif ve plinları her gla lcomiayontla girllf'bUir. 

Aydın Nafıa Ekailtaıe Komiıyoaundan : 

&kıiltmeye konan it: 49329 lira 51 kurut keıif bedelli Nazilli 
hük6met konatı inşaatıdır . 

Bu işe aid tartname ve evrak funlardn: 
A - Kapalı zarf uaulile eksiltme fartnameıi. 
8- Mukavele projesi. 

C- Bayındırlık itleri l'enel ıartaameai yapı itleri teraiti umu· 
miyeai. 

O- Fenni f8rtnamc. 
E- Ketif metraj cetnUeri. 
F - Resimler. 

lıtiyenler bu evrakı Aydın nafıa müdürlüjiinde ıörcbilirler. 
Eksiltme 13.2.939 pazartesi zünü saat 15 te Aydın nafıa mü· 

dürlütü odaıında yapılacaktır. 
Ekailtme kapalı zarf usuliledfr. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3700 liralık muvakkat 
teminat göıtermeıi ihaleden 8 ıün evvel bu İfe girebilecei'ine 
dair Aydın vilayetinden ehliyet vesikası almıt olmaıı, 40000 lira 
deterinde bir tek bina yapmış bulunması ve müteahhidin bizzat 
mühendiı veya mimar olmaaı veya bunlardan birile mütterekell 
teklif yapması ve mukaveleyi imza etmeai llzımdır. 

Teklif mektubları yukerıda yazılı maddede yazılı aaatten bir 
uat •••eline kadar nafıa dairesine retirilerek ek•iftme komia
yenu reialitine makbuz mukabilinde verllecektir. Poıta ile rön
derilecek mektubların nihayet yukarıda yazılı aaatte gelmif ol
ması ve dıı zarfın mühir mumu ile iyice kapatalmıt bulunması 
lazımdır. Postada olacak ııecikmeler kabul etlilmez. 

Vakıflar Umum Miidürlütünden : 
Eksiltmeye konulan iş. 
Ankarada ikinci Anafartalar caddeaiade Hil kartıaındaki va· 

kıf arsa ÜZt!rine olbabdaki projesine göre apartman inıaatıdır. 
Bu inıaatın tem~l kısmı vahidi fiat üzerinden ve mütebakı ak· 

samı maamüıtemilit ıatürü olarak yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 331411 lira 07 kuruttur. Buoua 57030 lira 13 ku· 

rutu temel için Ye 27-4380 lira 94 .kuruıu da difer ıi.Stürü aksa· 
mı içindir. 

Bu İnfaata aid fenni orak tualardır: 
A - Fenni ve huıuıi ıartname 
B- Mukavele projesi •e projeye batlı valııidi fiyat cetveli. 
C- Ekailtme ıartna•Hi 
O - Proje. 

Yukarıda yazılı evrak Ankarada Vakıflar Umum Müdürliitü 
intaat m_Odürlütünden i.tanltulda latanbul vakıflar Batmödürlü
tünden lzmircle fzmir vakıflar müdilrUlj'Gaden 16 lira 57 kur•t 
mukabilinde ahnabilir. 

Eksiltme 10·2·939 tarihine rastlayan cuma ıGnü ıaat 14 te An· 
karada ikinci nkıf aparhmanında nkıflar umum müdilrlütü in· 
ıaat müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

Eksiltmeye 3ireceklerin 17006 lira « kuruş teminat vermeleri 
Ye qatıda yazılı •uikaları haiz olanları ıarttır: 

A- 19a9 yılına aid Ticaret odHı veaikuı 
B - ihale tarihinden ea az 8 fiin evvel nafıa vekiletinilea 

alınmış ve en afatı 200000 lirahk tek bir 'bina inıaatı yapmıf ve 
muvaffak olmuf lıııulundutunu bildiren yapı müteahbidliti vesika· 
ıı. 

ik.iltmeye gireceklerin bizzat ylk .. k n.imu veya yillcaelr in · 
ıaat mühendial olma11 nya bunlardan birile müttereken teklif 
yapıp mukayeleyi birlikte imza etmeleri tarttar. 

Ekailtmeye srireceklerin kapalı zarfJD i h:tarında ve teklif mek· 
tublarının yazıhıında ve bu zarfların tevdiinde ve poıta ile l'Ötil
rlilmeıinde 2490 sayılı kanunun 32 33 ve 134 üacii maddelerine 
harfiyen riayet etmeleri lizımdır. 

Har~ Akademisi Satınalma Komisyouurıdan : 
Harb akademi i komutanlığı hesab ve muamele memur 

okulunun mutfatmda bulunan bir ocak ınevcud şartnamesine 
göre tamir ettirilecektir. hteklilerin Beşiktaş kazası mahnü
dürlüğüne yatırılmış 34 liralık teminat mı1kbuzile birlikte 23 
ikinciklnun 9l9 pazartesi günil saat 1 ı de Yıldızda komutan· 
hk ıatınalma komisyeouna müracaatleri . 

İstekliler proje ve evrakı keşfiye ve şartnameleri Meriç 
su işleri şube mühendisliğinde görebilirler. 

Bu işe girebilmek için istekJilerin 183. f 5 liralık muvak
kat teminat vermeleri ve ihale günü ehliyet fenniye vesika
larını ibraz etmek lazımdır. 

lataabul BeledQ-eıindea: 
Ketif bedeli 580 lira 82 kuruı olan Topkapı - Kilçllcçelcmece 

asfalt yolunda huıule relen çukurların tamiri pazarlıkla yaptırıla
caktır: Keıif evrakile ıartnameıi levazım mlidürlütinde ıörfile· 
bilir. Iı~ekliler 2490 aayılı llaauada yasılı YeılkadH batlca en az 
300 liralık bu işe benzer İf yaptığına dair viliyetteo ve ticare t 
odasından alacakları vesika Ye 43 lira 57 kuruıluk teminat mak
buz veya mektubile beraber 25·1 ·39 çarıamba güaü aut 14,30 da 
Daimi encümende bulunmalıdırlar. 

Kırklareli C. W. Partisi llyönkurul Başkanlığından : 
Temel aksamının i nşası bitmiş olan KırklareJi Halkevinin 

600 metre küp tı:ış 70000-100000 tuğla ile tai, tuğla ve be
ton işçilikleri ayrı ayn olarak 11 . 1.939 salı gününden 7.2.939 
salı gününe kadar münakasaya konulmuştur. İstekli olanların 
Kırklareli ilyönkurul başkanlığına baş vıırmaları ilan olunur. 

Çanakkale Nafıa Müdürlüğünden : 
EksiJtmeye konulan iş : Lapaeki kazası Hükümet 

konağı tamiratı olup ketif bedeli 1820 lira 45 kuruştur. 
İhale açık eksiltme usuliyle 27.1.939 tarihine rastlayan 

cuma günü saat 15 de nafıa müdürlüğü binası içinde top· 
lanacak kooıisyon huzurunda yapılacaktır. 

Eksiltmeye gireceklerin 136 lira 54 kuruıluk muvakkat 
teminat vermeleri ve bu gibi işleri yapabileceklerine da
ir naha müdürlüğünden alacakları ehliyet vesikaaı ile 939 
yılına ait ticaret odası veaikaaını komisyona vermeleri 
lazımdır. 

Bu işe ait evrakı keşfiyeyi görmek ve tavsilit almak 
isteyenlerin nafıa mildürlüğüne müracaatları ilin olunur. 

Samsun ViJiyetinden: 
Eksiltmeye konulan iş Merkez Cumhuriyet ve Dum· 

lupıoar okulla11 arasıntlaki üzeri kap1th alt kısmı teprak 
teneffüshane zeminin beton inşasıdır. 

Keşif bedeli 999 lira 58 kuruıtur. 
Muvakkat teminat 75 liradır. Teminat iş Bankasına 

yatırılacaktır. 

İhale ikinci .kanunun 38 ncu pazartesi günü sad 15 
te vilayet daimi encüoıeniade açık eksiltme uıulile yapı· 
lacaktır. 

Eksiltmeye girmek için cari sene içinde Ticaret oda -
ıında kayıtlı bulunduiuna dair vesika ibrazı şarttır. 

İhale 2490 numaralı kanun hükümlerine göredir. 
istekliler bu işe ait evrakı parasız: olarak hergün na· 

fıa oıüdürlüğünde ve viliyet encüoıen kaleminde rörebi
lirler. 

1sta11bul K•mutanhğı Satınalma Ko•isyonuadaa: 

İhale günü talibi çıkrnayan ve ihalesi 10 gün usatılan 
Edirnekapı şehitlikleri dahilinde ıartoame ve keıif cet· 
veline göre yollar yaphrılacağından açık eksiltme ile iha· 
lesi 21 ikincikinun 939 cumartesi günii saat 11 de yapı· 
lacaktır. Muhammen keşif bedeli 4997 lira 19 kuruftur. 
İlk teminatı ~75 liradır. ŞartnRmc vesairesi bedeli moka· 
bilinde inşaat şubesinden alınabilir. 

• • • ihale günü talibi çık•uyan •e ihalesi 10 gün uzatılan 
Kadıköy askerlik şubesi şartnamesi muciltince keıif cet· 
veline göre tamir ettirileceğintlea açık ekıiltme ile ihale· 
si 21 ikincikiaun 939 cumartesi günü saat 1 o,ao da ya
pılacaktır. Muhammen keşif bedeli 361 lira 49 kuruştur. 
İlk teminatı 28 liradır. Şartnamesi ve saireıi bedeli mu
kabilinde inşaat ıubeainden verilebilir. 
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Sayfa 2 MONAKASA GAZETESi 

Bu gün nan olunan MOnakasaıar va Müzayedeler Listesi 

Cinai Şekli Mabm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a MOnakasaıar 

ın,ailt, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Harıta 

Teneffüsbane zemininin betoa inş. 
Edirnelı:apı şehitlikleri dahilindeki yollan yap. 

(temd) 1 

Kadıköy askerlik şubesi binası tamiri (temd) 
Boana köy aeddeıinin takviy.ai ve mezkQr med

de ÖDünde nehri kıyısının müdafaası için 
yap. inş. 

Milli emlak mtid. odaaile kalem odası araıında 
yap. bölme iti 

Gebzede emaaet ıuretile yap; hangarın 399 
m2 iatorları yap. 

Samatya tabııil ve tabakkuk ıubesi bin .. ının 
dahili yangm ıu tesi1atı 

aç. eh. 

" 
• 

paa. 

• 

" 

• 

999 58 
4997 19 

361 49 
2442 02 

318 03 

2425 92 

217 40 

Elektrik -Havagazı-Kalorlfer (!e•l•at ve melzmeel) 

Yeşil fincan: 180 ad.-civata: 180 ad. kelebekli . aç. eka. 3614 45 
rabıt vidaııı: 52 ad.-demir kaim mesnet v.ı. 

bakar tel : 8 çeşit 
Hava tebdil ciba.ınmn rösterilecek: yerlere ta- pas. 144 -

kı•ması için tesisat yap. : 12 ad. 
Bodrumda yap . elektrik teaiaah 

Kalorifer tesis. (temd) 
Maraşta yap. idro elektrik taotralı (şart. 3 L) 
Elektrik 1&ntralı için dizel elektrojen grubu 
Elektrik tesiaata ıslib ve tevıi etmek üzere 

proje yap. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamarr v.e. 

kapalı ı. 30874 -

pas. 1328 75 
kapab z. 41138 53 

,, 9961 -

Yatak örtüııü: 100 ad.-nevreıim: 100 ad.-yatak paı . - -
çarşafı: 100 ad .·yastık yi11:fi: 200 ad. 

Kurşuni kaputluk kuıaaş: 15500 m. (ıart. 350 kr) kapalı a. m. 4 50 

Matbaa lflari- Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Evrakı matbua tabettirilmeai aç. ekı. 238 50 

Mobilya va bOro efya•ı 1 Muşamba-Hah v.s. 

Ders masatı: 11 ad.-yemek mataıı: 5 ad. 
Yeaıek masası: 137 ad.-iıkemlo: 548 ad. 
Den sıras&: 30 ıd.-etüt s1raıı: SO ad. 
Reıimhane maaaıı: 25 ad.-tabure: 75 ad.-proje 

ve dosya dolabı: 3 ad. 

Mahrukat, Benzin, Makine yaOları v.e. 

Benzi•: 40 t . 
Motorin: 95 t. 

il 24 ,. 
Yerli kok kömürü: 45 t. 
Gaıı: yağı: 4 t. 
,, .. 4,, 
il ,. 8,, 

1 Yıkanmıı Zerodiz Zonguldak maden kömiirii: 
20-25000 t. 

MOtaferrlk 

Yapa malzemeıi: 4 çefİt 
Çember raptiye: 3 t. 
ince kınnap: 300 k. 
Çadır: 8 ad . 
Bir taneıi Şevrole 8 ad. Ford marka otobüa, 

kamyon ve kamyonetin karoıerileriain imali 
işi ve bir tanesinin üzerine çelikten bir mer· 
diven motıte edilmiı olmatı. 

Galvanizli zincir: 7 par~a 100 er m.-kilit: 3 ad. 
zincir: 1 par9a-admiralh demiri: 2 ad. 

Parke taşı: 15000 ad . 
Muhtelif eb'atta 4 kal. ve 20 tak. hadde atlindiri 
Kaolin kumu: 15 t. 
Beyaz kemik dlR-me: 45000 ad. 
Avrupa hattı lokomotifleri için yedek akHmı 

(temd) 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Kuru fasulye: 17,8 t . (temd) 
Ispanak: 9,5 t .-labana: 7,5 t.•pırata: 8,5 t. {temd) 
Çekirdek.siz ü:ıüm: 2 t.-am11ya eriğ'i: 900 k. -

kuru kayııı: 600 k. -incir: 600 k. • portokal: 
9000 ad.·cevi.ıı içi: 5()0 lı:. 

Dağlıf veya çandır eti: 2 t. 
Yulaf: 45-50 t. 
Zeytin tanesi: 4 t. 

b Müzayedeler 

Deri, baraak ve boynuz 

" ,, . . 
Hurda kifıtlar 
Hoıtarlar, cam bardak, bakır elektrik teli 
Deri ve baraak 
Koyun deriıi: 850 ad.-keçi derisi: 450 ad.-bar· 

sık: 200 ad. 
Kereste biçmejte mahsus ıerit dettere Al. 

Werhen marka 
Hazır elbiıe kumaş ve tuhafiye ety&11 

paz. - -
kapalı a. beh. 18,67-6,55 
aç. eks. ıt 35,59-45 

• 

kapah &. 

" aç. ekt. 

aç. ekı. 

• .. 

paa. 

• 
" 
• 

aç. eltı. 

kapah :ı. 

pu. 
aç. eiLı. 

• 
pas. 
kapalı z. 

aç. ekı. 
pu. 

• 

aç. ekı. 

P••· 

aç. art. 

" 
" ,, 
.. 
" 

p ... 

8320 -
6650 -
1680 -

760 -
760 -

1520 -

1470 -
300 -

1459 -

beb. O 10,50 
2800 -
1425 -

157 56 
60000 -

1869 -

75 -
375 -

28 -
183 15 

25 -

187 -

J2 61 

371 -

747 08 

4737 50 

18 -

S2 -
462 -
249 -
109 -

624 -
498 75 
126 -
75 -
57 -
57 -

114 -

110 25 
22 50 
50 -

500 -

110 -

118 13 
210 -
106 88 

23 65 
4259 -

140 20 

134 -

84 -
206 25 

27 -

Samıun Vilayeti 
1.t. Komut. SAK 

lO·l-39 15 
21-1-39 11 

,, • 21-1-39 10 30 
Edirne Meriç Su lıleri Şube Müben. 24·1-.'J9 14 -

Ankara Defterdarlıfı 21-1·39 10 -

lzmit Tilme.a SAK 23-1-39 15 -

1.tanbul Belediyeli 20-1·39 14 30 

l.t. Komulanllfl SAK 9·2-39 10 30 

lıt. Glmriikleri Batmiid. 23-1-39 10 -

Bodrum Beled. lıt. Galata Minerva 24-2-39 15 -
Han N! lJ Lil'or Kltıerciotlu 

lıt. Vakıf Paralar Mild. 
Maraı Bclediyeıi 

Edremit Ank. ve let. Belod. 
Silifke Beledi yeti 

M. M. V. SAK 

.. " 

lıt. Komut. SAK 

Harb Akadeaıiıi SAK 
Yüluek Mühendiı Mektebi SAK 

,. " 
,, . 

lnhiıarlar U. Müd. 

" ,, 
,, " 

Harb Akademisi Komut. SAK 
Vize Tlmen SAK 

,, .. 
,, .. 

Ank. Elektrik ve Havaraz• TAŞ 

lıt. Komut. SAK 
lohi1arlar U. Müd. 

,, " 

6-2-39 15 -
9-2 ·39 15 -
7-2-39 10 -? 

23·1·39 14 -

9-2-39 14 -

7-2-39 10 30 

23-1-39 9 
8·2-39 15 
8·2·39 15 30 
8-2-39 15 45 

6-2-39 15 -
6-2-39 15 30 
6-2~39 16 -

24-1-39 9 - -
6-2-39 15 -
6·2-39 15 -
6-2-39 15 -

26·1·39 a kadar 

19-1-39 
27-1-39 
27-1-39 

Nafıa Vek. lıt. ELekt. lıleri 

" ,, 
U. Müd. 27-1-39 

27-1-39 

10 90 
14 -
14 30 
15 -
10 -

Goıar. Muh. Gen. Komut. ltt. SAK 6-2-39 16 -

latanbul BelediyHi 
Ask. Fabr. U. Müd. SAK Aak. . " 
Tophane Lva. SAK 
9. D. Yolları Ank. H. paıa 

Samsun Aık. SAK 
• ,, il 

Yükaek M&bendia Mek. SAK 

Harb Akade•i•i SAK 
l.t. Emniyet Mlid. 
Kırklareli T&men SAK 

26·1·39 14 30 
7-3-39 14 -
2·2-39 14 -

24-1-39 15 -
27·2-39 15 -

bir ay zarfıacia 
,, 

2&-1-39 15 -

21-1-39 9 -
7·2·39 14 -

20-1-39 16 -

THK Samaun Şubesi 28-1-39 12 -
,, Meraifoa • 25·1·39 14 -

lnbiı. Samsun Tütün Fabrik.sı Müd. 30-1-39 15 -
lat. Glmrüklari Başmüd. 20-1-39 13 30 
THK B•ldan Şubesi 21-1-39 17 -

• lulik .. 28-1-39 15 -

lıparta iplik Fabrikası TAŞ 8·2-39 15 -

Beyoflu 4 cü Sulh Hukuk Hakim. 21-1-39 14 -
[ıt. Sirkeci Muradiye cad . .N! 49 

lG lkincikAnu• 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası •kk 

18.1.938 =====·~ptı ltelcl' 

Fi atlar 
CiNSi Atağı Yakan 

Kr. Pa. Kr.Pa. 

Buj'day yumuıak 5 31 
" urt 5 6 

,, kızılca 

4 17 
52 -

Butday 
Arpa 
Çndar 
Un 
Yulaf 
•ıHr 

Yapak 

Gelen 

Arpa Anadol 
Keçi kıh 
Çavdar 
Arpa yemlik 

4 15 
51 -

4 5 İç ceviç 
Zeytin yağı ~ 1. 
Nohut :r l 
Su.am ıs1• an 

29nürü 

Z. yatı E. E. 
,, 1 ci 

_F_u_u_ı1_•~---~~~--~""1 Ş 
Giden lırıl 

Fa111lya 
Ceviz kabuklu 

11 -

Ceviziçi 52 - 7 1 -
Kuıyemi çunllı 5 32 

• dökme - -
19. Fındık 77 -

Afyon 
Tiftik 

/ 
iç ceviz • 

Tlftik mal 
Tiftik Otlak 13! 20 135 -

iç. fındık 
Kepek ~lA.nl 
~-=-~~--. ..... ~~~--

Suıam 

Yapak Anadolu 
,. Trakya 

M11ır beyaz 
Mııır ıarı 

Yulaf 
Beya.z peynir 

• L. : 

4 18 4 35 
4 14 

D ı Ş Fiatlar 
Buğday Li·Hrpul ,/ 

,, Şikago 

,, Vinipek 
Arpa Aavera 
Mııır Londra 
Keten T. : ,. 
Fındık G. :Hambur~ 

Afyon Belediye Riyasetinden : ; 
635 lira 20 kuruş bedeli keşifli Asri mezarhkta bıı •ta i 

ihtiyacı için pazarlıkla kabir yapılacaktır. Talip olanlıf ınev 
belediye dairesinde teşekkül eden komisyona mürac•' 
ları. nun 

ll!!!!!!!!!!!!!!l!IB!!! .. !!!!!!!!!!!l!!l!!!!l!!l'!!!l!l!!!!l!l!!!!!!P'l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!~ ları 
Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat veMalzeıne 

c· 
De İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

Çatalcada müıtahkem mevkii için 180 tane civata 52 ~ 
kelebekli rabıt viduı, 180 taa• demir kaim mesnet ve bak~ Su 
vesaireden ibaret 8 çeşit malzeme ıatın alınacağından açık e ~ 
me ile ibaleti 9-2-39 perıembe S"Ünü aaat 10,30 da yapılaca1' 

Muhammen kıymeti 3614 lira 45 kuruttur. 
ltk teminat 371 liradır. 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
Aşağıdaki iş 23.1.939 pazartesi günü saat 10 da~ 

zarhkla ihale edileceğinden isteklilerin başmüdürlükte 
rulu komisyona gelmeleri ilan olunur. 

12 adet hava tabdil cibazaaın gösterilecek yerlere 
kılması için tesisat yapılması muhammen bedeli 144 1 
dır. 

Maraş Belediye Riyasetinden : 
Maraşta yapılacak idro elektrik santralının proje 

ahiren nafıa vekaletinden masaddak tadile göre ve 1'
lı zarf uıulile münakatJaya çıkarılmıştır. 

İşin muhammen bedeli inşaat kısmı 7718 lira 33 1': 
ve mihaniki kısmı 33420 lira 20 kuruş almak üzere 4 
lira 53 kuruıtur. 

Teklifler inşaat ve mihaniki kısımları için ayrı ayrı 
kabul olunacaktır. 

istekliler bu işe ait fenni şartname ve eksiltme f 
namesile muaddel proje ve keşif raporunu üç lira rJJ
bilinde Maraş belediyesinden alabilirler • 

Eksiltme 939 şubatının dokuzuncu perşembe günil 
15 te Mu·aşta belediye dairesinde encümen huzur1" 
yapılacakbr. 

Münakasaya gireceklerin kanun dairesinde bütii!S 
ıikalarını ibraz ve kanuni teminat akçeleri11i ita etll'' 
meşruttur. 

Muaddel projeye göre makine ve malzeme aksaısı' 
hiç bir tebeddül olmıyacağından (yalnız cebri boru 
indirilmiştir) ve itte çok müstacel bulunduğ'undan zO 
müddetle ilinı kabul edilmiştir. 

Teklif mektubları şubatın 9 ncu günü saat 14 1 

dar kabul olunur. Fazla izahat isteyenler münakasıı f 
namesinde bulurlar. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzem~ 
İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundıııt: 

3 üncü kor için evrakı matbua tabettirileceğindeJl .~ 
eksiltme ile ihalesi 7.2.939 sah günü saat I0,30 da } 
caktır. Muhammen fiat1 238 lira 50 kuruştur. ilk teı111 

18 liradır. Şartnamesi hergün komisyonda görülebili!,;.t 

Mobilya, E; ve Baro eş:y ası, Muşamba, Hal!) 
Harp Akademisi Satmalma Komisyonu:ı dım: 

Harp Akademisi Komutanlığı ihtiyacı için AkaderJI' 
tınalma Komisyonunda bulunan nümune ve evsaf ve ~ 
mesine uygun olarak 11 aded ders masa ı ve 5 ı 
yemek masası pazarlıkla yaptırılacak. İsteklilerin 23· 
pazartesi günü saat l) da Beşiktaş kazas ı mal müdiir; 
yatırılmış olan 82 lira pey akçesi makhuzile birlikte e1 
da Harp Akademi~i .tatınalma komisyoauna müracaat! 

1'& 

g 
k, 
il 
v 
t 



lkineiklnaa 1919 

İstanbul Belediyesinden: 
Ketif bedeli 217 lira 40 kurut olan Samatya Tahıil ve Ta

kkuk Şube.i bioa1ının dahili yangın ıu teıiıatı pazarlıkla 
ptırılacaktır. Ketif nrakı Encümen kaleminde görülebilir. 
ekliler 32 lira 61 lcurutluk teminat makb11z veya mektubile 
raber 2~1·939 euma ıünü aaat 14,30 da Daimi Encilmende 
lunmalıdırlar. 

hrukat Benzin-yağları Makine v . ..!:_ 

Ankara Elektrik ve Havagazı T. A. Şirkı-tinden : 

1.4.939 tarihinden 31.3.940 tarihine kadar ihtiyacımız 
tlan 20-25 bin ton yıkanmış zerodiz Zonguldak maden kö· 

ürü, şartname mucibince satm alınacaktır. 
Şartnamenin 23. l 939 tarihine kadar şirketlerimizden al

. rılınası ve kati tekliflerinin 26.1.939 tarihine kadar Müdü
yetimize gönderilmesi. 

* * • 
ve motörin alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. Müd. 

• • • 
65 ton gazbane koku alınacaktır. Bak: Orman Fakül· 

teai Mubayaat Komisyonu Başkanlığı ilanlarına. 

üt ef erri k 

Çaaakkale Mit. Mnki Satınalma Komiıyooundan: 

Çanakkale mıt. meYki birlikleri için açık eksiltme suretile 
aıatıda eins Ye miktarları yazılı malzeme satın alınacaktır. 

İhaleai 30.1.939 pazartHİ günü Hat 9,30 da Çanakkale mst. 
nıevkj .. tınalma komiıyonunda yapılacaktır. 

Taliblerio hizalarında yazılı teminat akçelerile ve ihale kanu
nunun 2,3 maddelerindeki veHikle birlikte komiıyona müracaat
ları ilin olunur. 

cinıi 

De•ir çubuk . " 
Su bidonu 

adet 
100 
10 
50 

Miktarı 

tul kutur tutarı muv. teminat 
5 15 ım. 2760 lira 207 lira 
5 10 ım. 
5 lO ım. 

Tanuı Belediye R"ya.etinden: 

Tau ta ngon teılimi ve Toprakkale tafı olmak şartile be· 
lediyenıi::e 100,000 adet parke taşı kapalı ıarf uıulile Hhn alı
nacaktır. Beher taşın muhammen bedeli 6,5 kuru' olup heyeti u· 
11lunıiyesinin munkkat teminat akçesi 487 lira 50 kuruştur. fha
leıi 2 2.939 erşembe günü ıaat 15 de belediye encümeninde ya· 
pılacatıadan'i.teklilerin şartname örneklerini. belediyemizden a· 
ranıaları ilin olunur. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Merkeı Satınalma 
Komisyonundan: 

Tahmin edilen berJeli 20 hin Hra olan 5 adet torna tez
gahı a keri fabrikalar umum müdürhi~ü merkez satınalma 
~Oınisyonunca 6.3.939 pazartesi günü saat 15 te ka?alı zarf 
ıle ihale edilecektir Şartname pıtrasız olarak kor~ısyonda~ 
verilir T ı· l · muvak1.at teminat olan 1500 lırayı havı . a ıp erın . 
teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 de kadar komıs· 
Yona vermeleri ve kencHlerinin de 2490 sayılı ununun 2 ve 
3 üncü maddelerindeki vesikalarla mezkur gün ve saatte ko· 

misyona müracaatları. 

* T b · d"l bedeli 2000 lira olan 50 ton kuvarsit * • a mın e ı en 
kuınu askeri fabrikalar umum müdürlBğü merkez satınal-
ına k · ı112 2 39 pazartesi <YÜDÜ saat 14 de pa· 

omııyonunca u. • & • 

zarhkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak kom.ıs· 
Yond ·ı· T tiplerin muvakkat teminat olan 150 lıra 

an verı ır. a ,.J k" 'kl 
ve 2490 sayılı kanunuD 2 ve 3 maddelerınae ı vesaı e 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

İstanbul Levazım Amirliii Satıoalma Komisyonundan : 

500 d t tlL ük hokka1ı müteahhit nam Ye hHabına 7-2-39 
a e ar . i 1 • • 1· ıı.• t 1 

.al - - t 14 d T phanede ıtanbul evazım amır ı5 ı ıa ına -1 lfUDU ıaa e O • • 

rn k • d k eksiltme ile alınacaktır. Tahmın hedelı • omısyonua a açı 
275 lira ilk teminatı 2() lira 62 kuruştur. Şartname ve nümuneıi 
komiayonda rörülebilir. . 

l•teklileria kanuni naikalarile beraber bellı ıaatte komisyona 
gelmeleri. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. İdaresind~n: 
6 şubat 1939 pazartesi günü saat ı 5 de . yapıbcağı ılan 

edilmiş olan Avrupa hatttı lokomotiflerine aıt yedek aksam 
ek iJtmesi, görülen lüzuma binaen 27.~.39 pazartesi günü 
saat 15 e tehir edilmiştir. 

• • • 
Çember raptiye ile ince kınnap alınacaktır. Bak: lnhiurlar U. 

MGd. illolarına. 

••• 
8 adet cadar alınacaktır. Bak: Nafıa V ekileti lıt. Elektrik 1,

ı.,i U. Müd. lıinlarına. 

Erzak, Zahire. Et ve Sebze: 

Yiksek Mühendis Mektebi Satınalma Komiıyonundan: 
Münakasaya konan 
mevaddın cinsi miktarı Muham. bedeli Pey akçesi 
Çekirdeksiz üzüm 2000 kilo 24 
Amasya eriği 900 ,, 24 
Kuru kayısı 600 ,, 55 134.00 
İncir 600 • 22 
Portakal 9000 adet 3 50 
Ceviz içi 500 kilo 60 

Mektellin 938 mali senesi zarfındaki meyva ihtiyaçları 
pazarlıkla alınacaktır. 

Bu ihtiyaçların cins ve miktarlarile muhammen bedel· 
)eri ve ilk teminatları hizalarında gösterilmiştir. İhalesi 
20. 1 .935 güni\ aaat 15 te yapılacaktır. 

istekliler 938 mall senesine aid Ticaret odası •esika· 
lartnı göstereceklerdir. 

Şartnamelerini görmek iatiyenlerin hergün ve pazar
lıia gireceklerin belli gün ve saatte Gümüşsuyunda mek· 
tep binası dahilindeki komisyona müracaatları ilin olunur. 

Vize TGmen Satınalma Komiıyonundan: 

Atatıda yazılı erzaklar Vize tim utınalma komisyonunda 
mllnakaıaya konulmuttur. l.teklilerin bildirilen fÜn ve saatlerde 
Vizede komiıyona müracaatları. 

Cin•i Mikt. M. Bedeli M. T. Ekı. Şekli günü saati kıtası 
kilo Lira Lira 

Buli'ur 32000 3840 288 açık ek. 8-2-9U 15 Babaeski 

" 37000 4440 3i3 15 Vize 
" n 

• 51000 6120 459 le. zarf 10-2-939 15 Pınarhisar 
Şehriye 500 pazarlık 20.1.939 15 Babaeıki 

n 500 " " 15 Vize 

• 500 
" n 

• 500 • " T ozşeker 7000 1890 
1809 
2079 

142 a,ık ek. 8-2-939 

15 Pınarhisar 
15 • top A. 
l 5,30 Babae1ki 

,, 
• 
• 

6700 
7700 
5200 1404 

136 
156 
106 

,, 
n 

• 

n 

n 

" 

,. Vize 
,, Pınarhi1ar 

n top A. 
" 

b) M Ü Z A V E D E L E R 
Mani1& Belediyesinden : 

Cinıi 

Sikoni marka 35 beygir buhar 
makinesi kondenseli 

Lankaşes faal buhar kazanı 
., ,, • " harap 

5 beygir dik buhar makineıi 
10 volt 90 amper dinamo 
90 kovalı ıu dolabı ditli tert 
Ditli tertibatı un bankoları 

Çift cletirmen tatı 
Valı 

Buğday temizleme fırça1ı 
Eski ıiıtem yıkama makineıi 
3 ine ıu tulumbası 
Müstamel un eleti 
SHor 
Çift un eleği 
Butday temizleme takımı 
Muhtelif boyda pule 3000 kilo 
Muhtelif boyda akıon yatağı 
Muhtelif kuturda akıon tahmini 
Bırak~t 

Adet 

1 
90 

100 
3000 kilo 

15 

Beherinin 
kıymeti 

L. K. 

350 
300 
100 
75 
20 
50 
40 
25 

150 
25 
25 
25 
20 
20 
50 

300 
o 05 
o 50 
o 06 
1 

Yekun 
tutarı 

Lira 

350 
300 
200 
75 
20 
50 

240 
125 
150 
25 
23 
25 

IOO 
60 
30 

300 
150 
50 

180 
15 

Yekün 2490 
Manisatla Belediyeye aid fabrika içinde bulunan yukarıda 

müfredatı yazılı fabrika alit ve edevatı açık arttırmaya konul
muftur. İbaleıi 27 .1.939 tarihine rasthyan cuma günü uat 15 te 
ManiH Belediye Daire1indc encümen huzurunda yapılacaktır. 

Muvakkat tominatı lr>7 liradır. 

İstanbul GümrGkleri Batmüdürlüğünden: 
Mezat kaime numara ı 5213 BOC marka 482 1-3 numara ka

nuni ıikleti 387 kilo 500 gram ağırlığında 788 lira 96 kurut de
ğe rinde lastik n ipekle tecrit edilmiş bakır elektrik teli M KN 
791 LK HA 4960 M ye NKS 22 K 680 G yün mensucat MKN 
5138 AFi 589 numara 97 kilo 137 lira 30 kuruş ebonit akümüli· 
tör kutuıu MKN 5133 KS 22 K 660 L D deri eldiven MKN 837 
KS 800 K 1577 L 68 KD çam atacından mamul mevadı saire ile 
mürettep 1ahne direği MKN 84l ES muhtelif M vo NKS 400 K 
154 LD ip parçaları MKN 797 XSF 15/ 19 M ve N KS 465 K 322 
L 38 KD sade cam bardak MKN 5216 KS 1 K 730 LD safi ipek 
menıucat MKN 5147 RN 5 M ve N KS 17 K 115 LD hoparlör 
MKN 5149 RN 3 numara KS 18 K 120 L hoparllSr MKN 5150 RN 
1 M ve N KS 17 K 115 LD hoparlör MKN 5148 RN M ve N KS 
18 K 120 LD hoparlör MKN 5100 KS 8 K 500 G 170 LD çiklet 
markalı kHket MKN 5129 MP 1099 KS 20 K ICO LD paınulc: ör· 
me fHili kol ağızlitı MKN 5128 ANMC 1109 M ve N KS 36 K 
180 LD örme pamuk fanili kol ağızlıiı MKN 5127 IH 371 M ve 
N KS 40 K 200 LD 6rme fanila kol ağızlığı M K N 833 SF 28 
50 M ve N KS 2296 K 1518 LD sade adi cam bardak 20·1-39 
rBnünde ve ıaat lj,3() da Sirkecide Reşadiye caddesinde güm
rük utış ••loounda 1549 uyıh kanun hükümleri daireıinde açık 
arttırma ile ıatılacaktır. İsteklilerden yüzde 7,5 pey akçe.i mak· 
buzile maliye Unvan tezkereıi aranır pey akçcıinin Hat 12 ye 
kadar vezneye yatırılmaıı mecburidir. 

ı..ti~ ..... i " 7- it*i 
Dinlst.lri: 1-uı Girit 

Ba11lchiı 7er: ARTUN Ba!IUllMN1 
G&la.t. Billi.r Ne. 1 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Muhammen 8. % 7 ,5 

Mıktarı Beheri Tutarı teminatı Eksiltmenin 
Cinsi Kilo L. Kr. Lira L. Kr. Şekli Saatı --

Çember raptiye 3000 49 1470 110 25 açık 14 
ince kınnap 300 1 00 300 22 50 pazarlık 14 30 

l- Numunesini ı eb'ad ve evsafında fakat siyah renkte 
(3000) kilo çember raptiyesi ile numunesine uygun 
olmak üzere (300) kilo ince kınnap hizalarında gös· 
terilen usullerle ayrı ayrı satın alınacaktır. 

11- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizala· 
rında gösterilmiştir. 

ili- Eksiltme 27.1.939 tarihine rastlayan cuma günü hiza· 
larında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Muba· 
yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Numuneler hergün sözü geçen Şubede görülebilir. 
V- isteklilerin eksıltme için tayin edilen gün ve saatler· 

de ylizde 7,5 güvenme paralarile birlıkte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(421) 1-4 
• • • 

Muhammen B. % 7,5 
Miktarı Be'heri tutarı Tem. Teslim Eksiltmenin 

C insi Kilo K. S. Lira L. K. mahalli Şekli Saah --- ..-. -
Benzin 40000 20 80 8320 624 Kabataş A. kapalı 15 
Motorin 95000 7 - 6650 498 75 ,, ve Cibali " 15 30 

" 24000 7 - 1680 126 - İzmir Fab. açık 16 
1- Yukarıda cins ve mil t rı yazılı 40.000 kilo benzin, 

İstanbul teşkilatımız için 95.000 l ... ilo ve İzmir fabrikamız 
için de 24 .000 kilo motorin şartnameleri mucibince ayrı 
ayrı hizalarında yazılı usullerle satın alınacaktır. 

ll- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza· 
larında gösterilmiştir. 

ili Eksiltme 6.2.939 tarihine rastlayan pazartesi gü· 
nü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mu
bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubedea alınabilir. 

V Kapalı eksiltmeye girmek isteyenlerin mühürlü 
teklif mektubunu kanu~i vesaik ile yüzde 7,5 güvenme 
parası makbuıu veya banka teminat mektubunu ihtiva 
edecek olan kapalı zarfları ihale s atlerinden birer saat 
evveline kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Baş-. 
kanlığına makbuz mukabilinde verilmesi açık eksiltmeye 
iştirak etmek isteyenlerin de münakasa için tayin edilen 
gün ve s atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte Ko-
misyona gelmeleri ilan olunur. (420) 1-4 

C22 = ı 2 !!S!±E!Z!Z , 
1 İstanbul Belediyesin den: 

"---------------------·----------' Senelik muhammen kirası 900 lira olan Mahmutpaşa-
da Daynhatun mahallesinde Hamam sokağında 24 numa
ralı Mahmutpaşa hamamı teslim tarihinden itibaren 939, 
940, 94 t yılı mayısı sonuna kadar kiraya verilmek üzere 
açık artırmaya konulmuştur. Şartnames; Levazım Müdür
lüğ~nde gorülebilir. İstekliler bir sene için 61 lira 50 ku
ruş iki sene için 135 lira ve üç seneliği için de 202 lira 
50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
30-1·\J39 pazartesi günü saat 14 buçukta 9aimi Encümen· 
de bulunmalıdırlar. (298) 

LE 

Orman Fakültesi Mubayaat Komisyonu 
Başkanlığından : 

Cinsi ·-Gazhane koku 

Miktarı 

65 Ton 
Muhammen Tutarı 

1495 Lira 
Muvakkat teminatı 112 lira 

İhale : 9.2.1939 perşembe uat: 11 de 

1- Büyükdere Bahçeköydc buluııan Orman Fakültesi için bir 
ay zarfında teslim edilmek şartile 65 ton yerli Gazhane koku bir 
şartname ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

- Ekıiltme İstanbul Vilayeti Defterdarlığı Muhasebe Müdür
lüğü Dairesinde yukarıda yaz.ılı gün ve saatte yapılacaktır. 

3- Eksiltmeye girebilmek iç n muvakkat teminatı Maliye Vez· 
nesine yatırmak ve 2490 sayılı kanunda yazılı evsafı haız olınak. 

4- Şartna ·eyi görmek isteyenler tatil günleri hariç Büyükde-
re Bahçeköy Orman Fakülteıine müracaatları. (344) 1-4 
• 32 

Nafıa Vekaleti İstanbt1l Elektrik İşleri 

Umum Müdürlüğünden: 
1- idaremiz için pazarlıkla 8 adet çadır utın alınacaktır. 
2- Satın alınacak çadırların kroki ve tartnameıi Levazım Mü· 

dürlüğünden para1ız verilmektedir. 
3- Pazarlık 27 1.939 cuma günü saat 15 te Metro han binaunda 

6 ocı katta toplanan Arttırma Ekıiltme Komiıyonunda yapı
lacaktır. 

4- isteklilerin aynı gün ve 1aatte 50 liralık muvakkat teminat-
larile pazarlığa iftirak etmeleri ilin olunur. (418 
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A) Adjudications au Rabais 

Construction-Reparation-Trav. Publica-Materlel de Constructlon Cartographle 

Construction en beton arme aııx iudins des 
ecole Dumlupınar et Merkez Cumhuriyet 

Construction route au cimetiere Edirnekapı 
(aj.) 

Rep. bitiHe recrutement militaire iı. Kadıköy 

(aj.) 
Trav. reRforcement digue Boınaköy et co111-

truction littoral fleuve devant cette digue 
Coastruction aeparation a la Direction du 

biens nat. 
F abrication ıtores bangu Guebze : 399 m2 
lnstal. eau contre l'ince"die danı bitiı•e B11· 

reau Fiso Samatya. 

Publique 

" 

" 
Gre a gre 

" 

" 
• 

999 58 

4997 19 

361 49 

24'42 93 

318 03 

2425 92 
217 40 

75 -

375 -

28-

183 15 

25 -

187 -
32 61 

Electrlcite-Gaıt-Chauffage Central (lnstalletlon et Meteriel) 

Iaolateurs verta : 180 p.· Boulons : 180 p.· 
Vis: 180 p. • support en fer : 180 p.· Fil 
en cuivre ete. : 8 lots. 

lnstallation aspirateur : 12 p. 
lnstallation electrique a Bodrum 

,, chauffage central (ıj.) 
Centrale hydrau-eleetrique a Mara~ (cah. eh. 

L. 3) 
Groupe electrogene Di eael pour central electr. 
1'ressement projet ag-randiuement inatallatlon 

electrique Silifke 

Heblllement - Chaus•ures - Tlaaua -

Couvertures de lit : 100 p.- Nevresim : 100 
p.• Drapı de lit : 100 p.· Taies d'oreillera: 
200 p. 

Etoffe griıe pour capoteı: 15500 m. (cah.ch. 
P. 350) 

Travaux d'lmprlmarie-Papeterle -

Publique 3614 45 

Gre a gre 144 -
Pli cach 30874 -

Gre it gr~ 1328 75 
Pli caclıı. 41138 53 

" 
9961 -

Culra 

Gre a gre - -

Pli cach le m. 4 50 

371 -

747 08 

4737 50 

lmprcsaion de regiıtres. Publique 238 SO 18 -

Ameublement pour Habltetion at Bureaux-Tapisaerie ete. 

Tables de classe : 11 p.· Tables a manger : 
5 p. 

Gre a rre - - 32 -

Table.s a manger: 137 p.· Chai1eı : 548 p. Pli cacb la p. 18 67 et 462 -

Buca de cinse : 30 p.· ld. d'etude: 50 p. 

Tables de deıısin : 25 p.· Tıbourets : 75 p.· 
Armoires pour do11iers : 3 p. 

Combustlbla- Carburant-Hullea 

Ben.ı1ne : 40 t. 
Motorine : 95 t. 

" 
: 24 t. 

Dfvers 

Materiaux de c:oDStruction : 4 lota. 
Attachea pour cerceaux : 3 t. 
Ficelle füıe : 300 k. 
Tentes : 8 p. 

Chainu galvaniıeı de 100 m. : 7 p.- Cade· 
nas : 3 p.· Chaine : 1 p. · Ancre : 2 p. 

Fabrication carrosaerie de 8 autobus, camioas 
et camionnette1 ıaarque Ford dont un Cbe· 
vrolet et fabrication echelle en acier a 
aonter ıur une de ces voitareı. 

Pierrea parqueta: 15000 p. 
Cylindreı de Ja minerie de diff. alim et 20 

complets en 4 Jots. 
Sable aaolin : 15 t. 
Boutons en os blanc : 45000 p. 
Pieces recbanges pour loeomotiveı ligne Eu

rope (ai.) 

Provlalone 

Haricots secı : 17,8 t. (aj.) 
Epioardı : 9,5 t.• Cboux : 7 ,5 t.· Poirreaux: 

8,S t. (aj.) 

B) Adjudications a la surenchere 
Peaux, boyaux et coraea. 
Cornea, peaux et boyaux. 
Papier camelote. 

aut·parleur, cible eleetriques, verre ete. 

.c k.Ulll 

6 55 
Publique la p. 35 50 et 24' -

45 

• 

Pli cach 

" Publique 

Gre a gre 
Publique 
Gre a ve 

" 
Pli caoh 

Publique 

8320 -
6650 -
1680 -

1470 -
300 -

14f59 -

Gre a ve la p. O 10 50 
Publique 2800 -

" 1425 -
Gre a gre 157 50 
Pli each 60000 -

Gre a rre 1869 -

" 

Publique 

" 
" 
" 

109 -

624 -
498 75 
126 -

110 !5 
22 50 
~o -

110 -

500 -

118 13 
210 -

106 88 
23 65 

4250 -

140 20 

27 -

30-1-39 15 

Com. Aob. Cemmand. lıt. FmdıkJı 21-1-39 11 

" 
21-1-39 10 30 

lnırenieur de Section des Affaires 24-1-39 14 -
Hydrauliques de Meriç a Edirne 

Defterdarat Ankara 21-1-39 10 -

Co•. Acb. Div. bımit 
Cem. Perm. MHicip. lıtubul 

23-1-39 15 -
20-1-39 14 36 

Com. Acb. Command. lst. Findildi 9-2-39 10 30 

@ir. Pri•cipale Douanea lıtanbul 23-1-39 
Municip. Bodrum et Liıror f.lı:ser· 24-2-39 

cio~lu Galata, Mi aerva Han No 13 

10 -
15 -

DJr. Valı:ouf Paralar lstanbul 6·2-39 ıs -
15 -Municipalite Maraş 9·2-39 

Municip. Edremit Anlı:. et lstanbul 7-2-39 10 (?) 
Muaicipalite Silifke 

Com. Ach. Mia. Def. Nat. Ank. 23-1·39 14 -

,, 9-2-39 14 -

Com. Ach. Command. Ist. Findikli 7-2-39 10 30 

Com. Ach. Academie Guerre 

Com. Ach. Ecole lngenieur G.ıuyu 

" 

" 

Com. Ach. Eooo. Moaop. K.tache 

" 
" 

Com. Ach Commaa.l. lııt. Fiadikli 
Com. Acb. Eeon. Monop. K.tache 

" 
Miniıtere Trav. Dir. Gea. Af. 

Electricite lstanbul 
Com.Aıh.Com.G.Surv.Oousn. lst. 

23-139 9 -

8-2·39 15 -

8-2-39 15 30 

8-2·39 15 45 

6-2-39 15 -
6-2-39 ıs 30 
6-2-39 16 -

19·1-39 10 30 
27-1-39 14 -
27-1-39 14 30 
27-1·39 15 -

6-2-39 16 -

Ministr. Trav. Pub. Aff. &lectr. lıt. 27-1-39 16 -

Com. Perm. \tunicipalite Istanbul 26·1-39 14 30 
Co•. Acıh. O. G. Fabr. Milit. Anlt. 7-3-39 14 -

,, 
Coa. Aob. lntend. lst. Toplaane 
Administ. Gen. Cbemin1 de fer 

li.tat Ank. Bur. i.xped. H.pa~a 

Com. Acb. Milit. Samsun 
,, 

2-2-39 14 -
24-t-39 ıs -
27-2-39 15 -

Danı 1 moiı 

n " 

Lirue Aviation Turque Suc. Samsun 28·1·3' 12 -
• Merzifon 25-1-39 14 -

Oir. Fabriques de Tabaca a Samıun 30-1-39 15 -
Dir. Vente1 Doaanes Istanbul 20-1-39 13 .30 

Avis Officiels 
De l' Administration Generale des Chem" 

de Fer et des Ports de l'Etat Turc 
11 articlea de meubles pour le casino de la g~ 

d' Ankara d'une Yaleur estimative de 1 l.500 Ltqs. sero'ng" 
achetes par voie d' adjudication souı pli cachete le M•" 
1 Fevrier t9i9 a 15 h au local de l' Administration at 
nerale a Ankara. lagi 

Ceux qui desirent y prendre part doivent remettre iıaıac 
la Presidence de la Commissif>n le jour de l'adjudicati°'••c 
jusqu'a 14 h. leurs offres, uae garantie provisoire d•ı,i • 
862,50 Ltqs. et les certificats exiges par la loi. •k 

Les cahiers des charges aoot diatribues gratuitemeıs'•ti 
a Ankara par le Service des Approvisionnemeots et i~i ıı 
Haydarpaşa par le Bureau de Reception. (308) 2-4 ' ii 

l:il.iETGiiiiiiiiiiiıiiôııiiiiliiii~-Miimıiiiüiiiiitiiiieiiiiiiiiiiia•~-h--i iiiit •I iiiiieiiiiir•i•n.-..-T-:::z::::ı:•a•kıiıiıiiiiiiiiviiiiiiiiiiiiim.-.i ___ j,__, ::~ 
Cuma 20-1 ·g39 

Makkap tezgahı (MMV) .'\! 900 
Baskilt ve düz beyaz alüminyum kağıdı (lohiı. U. Müd.) X• 916 
Şose inş. (Edirne Vil.) .ıY! 919 
Kıaalıada tipiadeki gemiler için uıkur şaft (Denizbank Materyel 

besi) .\! 923 
Sis düdüR-ü tesisi (Oenizbank Materyel Şub.) .I\! 926 
Pendik istasyon binası inş. (DDY) ,,l 926 
Portatif çadır (Jandar. Gen. Komut. Ank.) .\! 929 
Hayvan kılı ve sarım (DDY) ~\~ 929 
Büyük otoklav (MMV) .\~ 929 
Çatı tamiri (Mersin Cümr. Müd.) .\! 929 
Pavyon inı. (İzmir Lvz.) ."i~ 930 

ıca 

l 

tleri , ... 
•tir. .... 

it\ 

lplilt fabrikası inş. (!çel Pamuk ve Yağ Fabr. TAŞ) .M 930 
Su işleri amban için malzeme ile su Hah sandı~ı yap. (Ank.. Beled.) adan 

~! 931 ılnıi, 
• Müstamel galnniz ve saç bidon (inhisar U. Müd.) J\• 931 

Sömikok (İnhiı. U. Müd.) ·'" 931 
Hela inş. (lst. Beled.) J\~ 931 
Veteriner dairesi tamiri (Diyar bakır Nafıa Müd.) .\' 935 
* Deri ve barsak (THK Çine Şuh.) ~\! 937 
Kar (Kaatamonu Vil.\ X• 937 
Lahana ve parasa (Çan1k. Mst. Mvk. SAK} X• 937 
Demir kapı ve dıvar inş. (Ank. Beled.) J\; 938 
• Beygir ve ka-Jr (MMV) .l\! 940 
Manto ve ropluk kumaş (Konya Kültür Dir.) .Y 942 
Kuru fasulye (Kırklareli Tüm.) .\! 943 
Pirinç, şeker ve k. üzüm (Selimiye Ask. SAK) .;'\e 943 
Plan ve afiş bastırıl. (THK lst. Şub.) x~ 943 
Şehriye (Vize Tüm.) ,i\"• 943 

~ Memento des Fournisseurs 
'as::=z::z- -

V endredi 20-1-939 

Machine pour perforer (Min. Def. Nat.) No 900 
Bascules et papier en aluminium (Dir. Gen. Monoplea) No 916 
Conatr. cba~ea~e (Vilayet Edirne) No 919 
Helices pour le bateaux type Kmalıada (Dir. Denizbanlc Sac. ist.) 

No 932 
Sirene pour brouillard (Dir. Denizbank Suc. lst.) No 926 
Coastructioa b&tisse statıon a Pendik (Ch. de Fer Etat) No 926 
Tentes portatives (Com. Ach. Commaad. Gen. Gendarm. An.icara) 

No 929 
Crias d'ani•aux et maroquin (Ch. de Fer Etat) No 929 
Autoclave (Min. Def. Nat.) No 929 • 
Reparation toiture (Dir. Douanes Merain) No 929 
Coastruction fabrique de fil (S. A. T. Fabr. de coton et haile 

a lçel) No 93Q 
Materiel pour le depôt du affaires hydraulique et cai1Se.s pour 

compteuu d'dau (Municip. Ankara) No 931 
• Bidons galvaniscs (Dir. Gen. MonopolH) No 931 
Semi-cok (Dir. Gen. Monopoles) No 931 
Gonıtr. W. C. (Mun. lıtanbul) No 931 

,, local pour veterinıire (Dir. Trav. Pub. 9iyarbakir) No 935 
• Peaux et boyaux (Liguc Aviation Turque Suc. Çine) No 937 
Neige (Vil. Kastamonu) No 937 
Poirreaux et cboux (Colll. Ach. Place Forte Çanakkale) No 937 
Gonıtr. porte en fer et mur (Municip. Ankara) No 938 
* Cheval et mulet (Min. Def. Nat.) No 940 
Manteaux et etoffe poıır robe (Dir. Culture Konya) No 942 
Haricots seos (Div. Kırklareli) No 943 
Riz, sucre et raisius aecs (Com. Ach. Milit. Selimiyc) No 943 
lmpressioa de plana et afficheı (Ligue Aviation Turque Suc. lst.) 

No 943 
Vermicelle (Div. Vize) No 943 
Coaıtr. pavilloa (lntend. lzmir) No 93Q 

•ob 


